
1 / 11 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Centrul de Excelenţă în Transporturi 

"Aprob" 
Directorul Centrului de Excelenţă în 

Transporturi 

_______________ Boris Rusu 

"___"____________2016 

Curriculumul disciplinar 
F.06.O.016 Electrotehnica şi bazele electronicii II 

Specialitatea: 71660 - Exploatarea tehnică a transportului auto 

Calificarea: Tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto 

Chişinău 2016

1227



2 / 11 

Curriculumul a fost elaborat în cadrul Proiectului EuropeAid/133700/C/SER/MD/12 

"Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională  

în Republica Moldova",  

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene 

Autori: 

1. Ina Cebanu , gradul didactic doi, Centrul de Excelenţă în Transporturi.

2. Valeriu Sevastianov, gradul didactic doi, Centrul de Excelenţă în Transporturi.

Aprobat de: 

Consiliul metodico-ştiinţific al Centrului de Excelenţă în Transporturi. 

Director _______________________ 

  Boris Rusu 

 "___"____________2016 

Recenzenţi: 

1. Larisa Albah,  gradul didactic doi, Centrul de Excelenţă în Transporturi.

2. Liliana Bolocan, Centrul de Excelenţă în Transporturi.

Adresa Curriculumului în Internet: 

Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic 

http://www.ipt.md/ro/produse-educationale

1227

http://www.ipt.md/ro/


3 / 11 

 

Cuprins 

I. Preliminarii ............................................................................................................................ 4 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională ........................................... 4 

III. Competenţe profesionale specifice disciplinei. ................................................................... 5 

IV. Administrarea  disciplinei .................................................................................................... 5 

V. Unităţile de învăţare ............................................................................................................ 5 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare .................................................... 7 

VII. Studiu individual ghidat de profesor .................................................................................. 7 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate .................................................................. 8 

IX. Sugestii metodologice ......................................................................................................... 8 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale .......................................................... 10 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu ........................................ 10 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor ....................................................................... 10 

 



4 / 11 

I. Preliminarii 

Unitatea de curs Electrotehnica şi bazele electronicii II este continuitatea disciplinei 

Electrotehnica şi bazele electronicii I fiind componenta fundamentală de formare a 

competenţelor profesionale ale viitorilor specialişti, în domeniul exploatării tehnice a 

transportului auto. 

În vederea asigurării unei pregătiri teoretice şi practice la nivelul cerinţelor actuale şi de 

viitor, elevii trebuie să posede cunoştinţe în studierea circuitelor electrice, simple şi compuse, 

clasificările şi destinaţiile aparatelor electrice, transformatoarelor electrice, maşinilor electrice. 

Pe parcursul studierii disciplinei date, elevul va putea compune şi conecta circuitele 

electrice ce se referă la  implicarea în laborator unde vor avea deprinderi practice, la care 

elevul  percepe conectarea aparatelor electrice de măsură şi citirea schemelor electrice . 

Scopul principal al  disciplinei este de a forma cunoştinţe teoretice din domeniul 

electrotehnicei, atât pentru aprofundarea în continuare a elevilor în acest domeniu ,cât şi 

pentru posibilitatea implicării în diferite ramuri ale industriei. 

Elevul ,în procesul studierii disciplinei, trebuie să primească cunoştinţe despre căile şi 

perspectivele de dezvoltare a ştiinţei Electrotehnica, despre formarea schemelor electrice şi 

electronice, despre principiul formare şi de funcţionare al  acţionărilor electrice, elementele 

circuitelor electronice şi utilizarea acestora în construcţia automobilelor moderne. 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

Disciplina Electrotehnica şi bazele electronicii II ca disciplină fundamentală, constituie 

baza dezvoltării ulterioare a disciplinelor tehnice şi tehnologice de specialitate din anii 

superiori, este o disciplină indispensabilă în programul de instruire , în vederea pregătirii 

tânărului specialist de profil mecanică în domeniul exploatării  automobilelor. 

 Disciplina Electrotehnica şi bazele electronicii II necesită corelarea cu alte discipline, 

cum sunt: matematica, fizica, chimia, mecanica tehnică , desenul  tehnic, autovehicule , 

discipline care asigură instrumentele fundamentale pentru predarea noţiunilor de bază  şi 

înţelegerea circuitelor electrice.  

 Disciplina Electrotehnica şi bazele electronicii II, prin bagajul de cunoştinţe ,trebuie să 

dezvolte simţul practic şi gândirea tehnică logică,bazată pe o temeinică pregătire teoretică. 

Totodată,  gândirea tehnică trebuie bine racordată cu gândirea economică, astfel încât orice 

circuit trebuie înţeles şi studiat pentru al activa în domeniul producerii transportului auto. 

 De remarcat şi aportul  deosebit pe care trebuie să-l aducă şi partea aplicativă a 

disciplinei, prin lucrările de laborator şi  racordarea acestora prin metodici experimentale, 

modelarea şi interpretarea rezultatelor. 
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III. Competenţe profesionale specifice disciplinei. 

CS.1  Realizarea sistemelor de acţionare electrică.  

CS.2  Definirea   noţiunilor de bază în electronică.  

CS.3  Citirea schemelor  circuitelor electronice. 

CS.4 Identificarea traductoarelor în sistemele de gestionare electronică în domeniul 

profesional. 

IV. Administrarea  disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

V 90 40 20 30 Examen 4 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

CS.1  Realizarea sistemelor de acţionare electrică. 

1. Acţionări electrice 

1.1. Identificarea elementelor componente ale 

unui  sistem de acţionare electrică (SAE). 

1.2. Realizarea sistemelor de acţionare 

electrică. 

1.3. Selectarea aparatelor electrice, necesare 

realizării unei instalaţii de comandă a SAE, pe 

baza unor criterii date. 

1.4. Selectarea motorului electric pentru 

realizarea unui sistem de acţionare a unei  

maşini de lucru pe baza unor criterii date. 

1.5. Determinarea puterii motoarelor electrice 

în  

funcţie de încălzire şi de regimul de funcţionare 

al maşinii de lucru acţionate. 

1.6. Verificarea motorului electric de acţionare. 

1.1. Sisteme de acţionare electrică (SAE): 

părţile componente, rolul  funcţional. 

1.2 Criterii de alegere a aparatelor electrice 

din SAE – aparate de conectare, comandă, 

reglare, semnalizare şi de  protecţie.  

1.3. Motoare electrice de acţionare: 

- criteriul de alegere pentru utilizarea în 

SAE: mediul de lucru, condiţii de viteză şi 

caracteristica mecanică a maşinii de lucru; 

- calculul puterii motoarelor electrice de 

acţionare; 

- criterii de verificare  (la încălzire, 

suprasarcină mecanică şi la cuplul de 

pornire). 

CS.2  Definirea   noţiunilor de bază în electronică. 

2. Noţiuni de bază în electronică 

2.1 Definirea noţiunilor de bază în electronică. 

2.2. Determinarea  proceselor electrofizice ale  

semiconductoarelor  pure şi cu impurităţi. 

2.3.  Identificarea tipurilor, marcării, clasificării 

şi a principiului de funcţionare al  diodelor 

semiconductoare. 

2.1 Importanţa electronicii în viaţa de zi cu zi.  

2.2. Procesele electrofizice a 

semiconductoarelor pure şi cu impurităţi. 

2.3. Tipurile, marcarea, clasificarea şi principiul 

de funcţionare al  diodei  semiconductoare. 

2.4. Clasificarea ,marcarea, construcţia,  
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

2.4. Studierea construcţiei, clasificării, 

funcţionării şi conectării tranzistorului bipolar . 

2.5. Descrierea principiului de funcţionare şi 

construcţiei tiristorului. 

2.6. Descrierea  emisiei fotoelectronice. 

2.7. Identificarea  fotodispozitivelor cu 

fotoefect extern şi  intern. 

funcţionarea, conectarea tranzistorului 

bipolar, tiristorului. 

2.5. Emisia fotoelectronică.  

2.6. Fotodispozitive cu fotoefect intern şi 

extern. 

CS.3  Citirea schemelor  circuitelor electronice 

3. Utilizarea circuitelor electronice 

3.1.Citirea schemelor circuitelor  electronice.  

3.2.Determunarea tipurilor de circuite 

electronice. 

3.3. Descrierea circuitelor electronice de tip 

analogic, amplificatoarele, oscilatoarele, 

modulatoarele, demodulatoarele. 

3.4. Stabilirea circuitelor electronice de tip 

integrat. 

3.5. Enumerarea avantajelor şi dezavantajelor 

dispozitivelor cu afişaj electronic. 

3.1. Circuite electronice (definire, clasificare, 

tipuri, marcare , parametri):  

- circuite electronice de tip analogic: 

amplificatoarele, oscilatoarele, 

modulatoarele, demodulatoarele.    

-       circuitelor electronice de tip integrat. 

-       dispozitivelor cu afişaj electronic. 

CS.4 Identificarea traductoarelor în sistemele de gestionare electronică în domeniul 

profesional. 

4. Utilizarea traductoarelor în sistemele de gestionare electronică auto 

4.1.Identificarea traductoarelor  în sistemele de 

gestionare electronică  în domeniul profesional. 

4.2. Stabilirea rolului funcţional  al 

traductoarelor, 

4.3. Analizarea principiului de funcţionare al 

diferitor tipuri de traductoare, efectul Hall, 

4.4. Recunoaşterea tipului de senzori utilizaţi în 

automobilism, în funcţie de reglarea 

parametrilor tehnologici: temperatură, debit, 

viteză/turaţie, presiune, nivelul  fluidelor. 

4.1. Traductoarele:  

-      domenii de aplicare, 

-      efectul Hall, 

-      senzori. 

4.2. Sisteme de reglare a parametrilor 

tehnologici (elemente componente, mărimi 

fizice, funcţionarea): 

- reglarea temperaturii, 

- reglarea debitului, 

- reglarea vitezei/turaţiei, 

- reglarea presiunii, 

- reglarea nivelului fluidelor. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Acţionări electrice 26 12 6 8 

2. Noţiuni de bază în electronică 28 12 10 6 

3. Utilizarea circuitelor electronice 18 8 2 8 

4. Utilizarea traductoarelor în sistemele 
de gestionare electronică auto 

18 8 2 8 

 Total 90 40 20 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

Schema electrică şi elementele electrice a  
unui sistem de acţionare electrică aplicat 
la automobilele moderne. 

Schema 
electrică cu 

legenda 
elementelor 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 2 

Algoritmul de verificare a circuitului 
electric, măsurarea  parametrilor de 
funcţionare a sistem de acţionare 
electrică prezentat anterior. 

Algoritmul 
de verificare 

Prezentarea 
lucrării 

Săptămâna 3 

Istoricul şi aplicaţiile în practică a 
dispozitivelor semiconductoare.  
Utilizarea  în transportul auto. 

Referatul Comunicarea Săptămâna 5 

Circuite integrate. Istoricul. Tipuri. 
Parametrii. Marcarea. 

Referatul Comunicarea Săptămâna 7 

Clasificarea  şi  aplicarea în practică a 
dispozitivelor ce funcţionează  în  baza 
circuitelor electronice de tip analogic.  

Referatul Comunicarea Săptămâna 9 

Măsurarea şi vizualizarea semnalului cu 
ajutorul osciloscopului.  

Prezentarea 
informaţiei  

în caiet 

Prezentarea  
informaţiei 

Săptămâna 11 

Definirea şi utilizarea traductoarelor în 
transportul auto.  

Referatul Comunicarea Săptămâna 13 

Tipuri de senzori auto. Principiul de lucru. 
Semnele defectării. Testarea  la 
funcţionalitate. 

Referatul Comunicarea Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1 Acţionări electrice Citirea şi identificarea schemelor electrice a 
acţionărilor electrice. 

2 

2 Montarea acţionării electrice conform schemei 
electrice date. 

2 

3 Verificarea la funcţionalitate a acţionării electrice, 
măsurarea parametrilor electrici în circuitul 
acţionării electrice 

2 

4 Noţiuni de bază în 

electronică 

Caracteristica voltamperică a diodei 
semiconductoare. 

2 

5 Determinarea   caracteristicilor de intrare şi  ieşire al 
tranzistorului. 

2 

6 Aparate  de  măsură  şi control adecvate: 
multimetru, frecvenţmetru. 

2 

7 Aparate  de măsură  şi control  adecvate, 
osciloscopul. 

2 

8 Conectarea  şi  vizualizarea  tensiunilor unei  sursei  
de tensiune din echipament. 

2 

9 Utilizarea circuitelor 
electronice 

Măsurarea  parametrilor  circuitelor electronice. 2 

10 Utilizarea 

traductoarelor în 

sistemele de 

gestionare electronică 

auto 

Verificarea  funcţionalităţii  senzorilor  

echipamentelor,  instalaţiilor specifice domeniului. 
2 

 

IX. Sugestii metodologice 

Elementul de bază al Curriculumului îl constituie  competenţele ce trebuie concepute  

şi dezvoltate în procesul de formare profesională. Acestea vor fi formate prin organizarea 

eficientă a procesului de instruire. Pentru aceasta sunt necesare două condiţii: 

1. Organizarea activităţilor. Pentru buna organizare a procesului didactic,  ambii 

participanţi necesită  să-şi  organizeze desfăşurarea  activităţilor. De modul cum sunt 

organizate acestea depinde în mare măsură nivelul de formare a competenţelor. În această 

ordine de idei, în procesul de organizare a activităţilor se vor asigura: 

 condiţii optime pentru buna colaborare dintre elev şi profesor;  

 un set de procese care duc la îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţi;  

 un nivel de implicare a părţilor acţionând în baza unor reguli şi acţiuni prestabilite. 

2. Selectarea adecvată a metodelor de instruire. Se recomandă utilizarea metodelor de 

instruire precum: 

Simularea şi modelarea. Simularea este utilizată pentru prezentarea la faza iniţială a 

unor concepte, oferind posibilitatea de ghidare a activităţii studentului în bază de situaţii 
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practice. Prin intermediul acestei metode se pot reda, prin analogie, diverse situaţii, 

raţionamente, care pot să reprezinte relaţii dintre obiecte, fenomene, procese etc.  

Problematizarea mai poate fi denumită şi predare prin situaţie-problemă. Conform 

acestei metode,elevul  este pus în faţa unor dificultăţi create în mod deliberat  şi prin 

depăşirea lor învaţă ceva nou. Punctul forte al metodei îl constituie situaţia-problemă. Din 

această cauză este important  de a formula  corect situaţia. La crearea situaţiei  - problemă  se 

va ţine cont de următoarele caracteristici:  

A. Situaţia trebuie să reprezinte o dificultate pentru elev, iar pentru a găsi soluţia, 

acesta  va depune  efort în soluţionarea situaţiei - problemă ;  

B. Situaţia trebuie să prezinte interes, astfel încât acesta să acţioneze spre a rezolva 

problema;  

C. Situaţia trebuie să orienteze activitatea elevului spre a rezolva problema şi de al 

cointeresa pe acesta în   dobândirea  noilor  cunoştinţe;  

D. Rezolvarea situaţiei nu va fi posibilă fără a apela la resurselor recent dobândite. 

Prin intermediul situaţiei create, elevul  este cointeresat de a studia, analiza şi a 

participa la rezolvarea problemei. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea a patru 

etape: 

1. Formularea problemei – este descrisă situaţia problemă, explicarea, după necesitate 

a diferitor puncte cheie, care ar permite elevului să perceapă problema;  

2. Studierea problemei – se lucrează în mod independent, sunt reactualizate anumite 

resurse;  

3. Determinarea soluţiei – în cadrul acestei etape sunt pregătite resursele necesare, se 

descoperă mijloacele care duc la rezolvarea problemei şi este analizat modul de aplicare a 

acestora în determinarea soluţiei;  

4. Obţinerea rezultatului final – se analizează rezultatul obţinut se  formulează  

anumite concluzii. 

Algoritmizarea reprezintă o metodă de predare-învăţare ,bazată pe utilizarea şi 

valorificarea algoritmilor în procesul de instruire. Algoritmul de instruire se  prezintă sub forma 

unui grup de scheme, unui set de operaţii, iar prin parcurgerea lor într-o ordine bine stabilită, 

duce la rezolvarea unui set de probleme caracteristice unei  categorii  de situaţii. În rezultatul 

aplicării acestei metode, se va oferi posibilitatea elevului  de a elabora treptat propriile 

scheme, aplicabile în diferite circumstanţe didactic. 

Studiul de caz este metoda care  valorifică o situaţie reală ,analizează ,rezolvă. Aşa 

cum problemele rezolvate în stilul orientat pe obiecte, au un grad sporit de dificultate, sunt 

cazuri când este necesar de a prezenta elevului  probleme deja rezolvate. Avantajul metodei, 

constă în faptul că fiecare dintre elev  îşi va aduce aportul la analiza şi rezolvarea problemei. În 

utilizarea acestei metode se conturează câteva etape: 1) Selectarea şi prezentarea cazului,     2) 

Organizarea echipelor de lucru, 3) Prelucrarea şi conceptualizarea,  4) Structurarea finală a 

studiului. 

Metodele moderne, cum ar fi masă rotundă, turul galeriei,  cap la cap, ceasul 

întâlnirilor,ş.a. pot fi utilizate la fiecare lecţie teoretică,  pentru a ajuta elevilor să însuşească 

mai uşor materialul, pentru  a permite tuturor elevilor să participe în cadrul orei, fiind mai 

interesante şi mai distractive în comparaţie cu cele tradiţionale. 

Instruirea prin proiecte reprezintă o modalitate de instruire/autoinstruire graţie căreia 

elevii, dar mai ales elevii ,efectuează o cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată 

într-un produs ce poate fi un obiect, un aparat, o instalaţie, o culegere tematică, un album, o 

lucrare ştiinţifică etc. 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Axarea  procesului de învăţare – predare –evaluare pe competenţe ,presupune 

efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi 

structurată în evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce ţin de interpretarea creativă a 

informaţiilor şi de capacitatea de a rezolva situaţiile de problemă.  

Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui 

feedback continuu, fapt ce va permite îmbunătăţirea  procesului de învăţare, stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea evaluării 

selective sau individuale.  

Pentru eficientizarea proceselor  de evaluare, cadrul didactic în prealabil va aduce la 

cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi 

condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului pe parcursul a trei  luni de 

studii, discuţia/conversaţia, prezentarea proiectelor individuale de activitate, lucrărilor de 

laborator şi cele de control. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele didactice informează 

elevul despre nivelul de performanţă şi  îl motivează să se implice în dobândirea 

competenţelor profesionale. 

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului I cu examen în scris  în baza 

simulării în atelier a unei situaţii de problemă din contexte profesionale variate, care solicită 

elevului demonstrarea competenţei profesionale. Cadrele didactice vor elabora sarcini ,prin 

care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului de 

cunoştinţe şi abilităţi, fiind incluse atât probe practice, cât şi teoretice în testul grilă . În acest 

scop, vor fi clar stabiliţi indicatorii şi descriptorii de performanţă ai procesului şi produsului 

realizat de către elev. 

La finele modulului I elevii vor prezenta toate lucrările realizate , astfel  fiind admişi 

pentru examen.  

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru orele teoretice -  Mostre, planşe, fişe individuale, aparate electrice şi electronice, 

proiector , ecran, calculator portabil, multimedia. 

Pentru orele de laborator - Lucrările de laborator conţin setul de lucrări şi indicaţiile metodice,  

aparate electrice de măsură şi  control, componente de acţionări electrice, elemente 

electronice(diode, tranzistoare, tiristere,  ) multimetru, osciloscop, frecvenţmetru. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1 Ciobanu A. Teoria circuitelor electrice, 
Chişinău 1998 

Bibliotecă 5 

2 
Danciu G. Echipamente electrice şi electronice 
pentru automatizări, Bucureşti  1999. 

Bibliotecă 6 
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Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

3 
Alexandru  Fransua  şi Sanda  Canescu, 
Electrotehnica  şi Electronica ,Cimişlia  1993 

Bibliotecă 163 

4 Popescu C. Electrotehnica, Chişinău 2004. Bibliotecă 48 

5 
Evdochimov A. „Общая электротехника с  
основами электроники” ,Москва 1979 

Bibliotecă 200 

6 

www. Google.md 
www. Wikipedia. ro. 
www. Fotobcu.ro 
www. Motinfo.ro 
www. Pdfquen. ro 
www. Mediaticr.ning.com 
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